
En kund till oss har väldigt trångt mellan bearbetsmaskiner. Vid sidan om maskinerna 
har man en pall med produkter som skall bearbetas i maskinen och en pall med 
produkter som är bearbetade. För att förbättra flödet i fabriken hade man som mål att 
minska golvytan med pallar för att kunna köra truck mellan maskinerna. Till en början 
tittade vi på en lösning som innebar ett specialmått, 300 mm x 1.200 mm. Produkterna 
är långa och smala. Efter lite fundering kom tanken vad som skulle hända om man 
ställde produkterna upp istället för att lägga dem ner. Det enda hindret som fanns var 
att det skulle vara besvärligt att arbeta med pallkragar som var 1.200 mm höga. XS3 
med dörrar löste alla problem. Eftersom man kan öppna sidan kunde man ställa in 
produkterna och slapp därför att lyfta dem över en 1.200 mm hög pallkrage.

Lastvolym 4 gånger mer  -
golvytan reducerad 4 gånger

Ställ pallen upp!

Mer volym på
mindre golvyta

Har  ni samma utmaningar?
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CrossBorder Technologies AB utvecklar, tillverkar och säljer pallsystem som utmanar den konventionella träpallindustrin. CrossBorders ambition 
är att vara det gröna, lönsamma och kundorienterade företaget som flyttar gods i hela världen med innovativa och kostnadsbesparande lösningar. 
Huvudkontor, tillverkning och montering samt testcenter finns i Trelleborg. 

4 sekunder

Pallkragen XS2 är unik. 
När kragen fälls ihop 
integreras den med pallen 
till ett platt paket med 
samma format som pallen. 
Den låga höjden ger dig 
sänkta fraktkostnader vid 
returtransport. 

Vilken pall väljer du till din XS2?

Överstapling 6000 kg

Låg fraktkostnad

Ett platt paket

Inga utstickande detaljer

XS2 integreras med lastpallen till ett paket 
med samma dimensioner som pallen. Låg 
höjd och staplingsbarhet upp till 6 ton ger 
lägre lagrings- och fraktkostnader.

XS2 fälls upp eller ner på 4 sekunder. 
Du behöver inte separera krage från 
pall. En värdefull tidsbesparing som ger 
sänkta kostnader.

XS2 klarar 6 ton vid överstapling. Detta 
ger goda förutsättningar vid lagring och 
transport eftersom Ni kan placera fler 
enheter på samma yta.

XS2 har inga utstickande detaljer 
som kan fastna i närliggande 
emballage eller i lastbilens kapell.
Vid lastning och lossning är risken 
att fastna den största orsaken till 
att tappa/välta emballage. Inga 
utstickande detaljer minskar risken 
för skador vid manuell hantering.

0410 - 35 35 90
Kontakta oss för kalkyl!

Hög renlighet

Oavsett pall
XS2 passar alla typer av pall och 
kan enkelt måttanpassas vid 
behov.

XS2 flisar inte och är enkel och lätt 
att rengöra. Ytan är smuts - och 
vattenavstötande och dammar inte.


